
ذانكن, طيب.  ؟ إناث جماعة مخاطبا اثنين إلى أشرت وإذا
إذا أولئكككم, صككحيح. هككذا ؟ ذكككور جماعة مخاطبا جماعة إلى أشرت وإذا

ذكور. جماعة مخاطبا جماعة إلى أشرنا
أولئكن, طيب. ؟ إناث جماعة مخاطبا جماعة إلى
الشككارة اسككم حككال كل على أولئكما, المهم ؟ اثنين مخاطبا جماعة إلى

مككذكرا مفككردا كككان المخككاطب, إن بحسب إليه, والكاف المشار بحسب
جمعككا فكذلك, مثنككى مؤنثا مفردا كان مذكرة, وإن مفردة تكون فالكاف

المككذكر للمخككاطب مفتوحككة الكككاف تككأتي الفصح, وربمككا هو كذلك, هذا
المككؤنث للمخككاطب جماعككة, ومكسكورة أو مثنكى أو كككان واحكدا مطلقكا
لكككل مفردة مفتوحة الكاف تأتي جماعة, وربما أو اثنتان أو واحدة مطلقا

والجماعككة, فهككذه والثنين والمرأة الرجل تخاطب ذلك مخاطب, فتقول
يكككون أن الشارة, الفصككح باسم المقترن الخطاب كاف في لغات ثلث

المككؤنث, ثككم فككي ومكسككورا المككذكر فككي مفتوحا المخاطب, ثم بحسب
طيب.  مذكرا مفردا حال كل على مفتوحا

والمخككاطب واحككد إليككه  المشككار)) بأنه (( ذلكموجككل:  عككز يقول هنا
أنتم الذي العذاب " أي ذكور جماعة فالمخاطبون ذكور, ذلكم جماعة

وحععده اللععه دعععي (( إذا الدنيا في أنه بسبب )) أي (( بأنه فيه
هععذا إن واحععدا إلهععا اللهة (( أجعلوقلتم:   وأشركتم)) " كفرتم
 )). عجاب لشيء

شععريك لععه )) يجعععل بععه يشرك (( وإن )) بتوحيده " (( كفرتم
اللككه ذكككر الواقككع, إذا هككو  وهككذا" بالشععراك )) تصدقوا (( تؤمنوا

هككم إذا دونه من الذين ذكر بالرخرة, وإذا يؤمنون ل الذين قلوب اشمأزت
اليمان بألسنتهم, وهذا ويستبشرون بقلوبهم يصدقون يستبشرون, فهم

دعككوي, يعنككي إيمان إنه نقول حقيقي, وقد إيمان إنه نقول قد الواقع في
أهكل أكفكر إلكى بالله, وانظكر يؤمنون أنفسهم قرارة في وأنهم دعوة أنه

(( مالقككومه:  وقككال الربوبيككة وادعككى الخالق أنكر كيف فرعون الرض
نفسككه قككرارة فككي مؤمنككا كان ذلك ومع))  غيري إله من لكم علمت

رب إل هععؤلء أنععزل مععا علمععت (( لقديحاوره:  وهو موسى له قال
أن علككى تككدل لككك أقككول اليككة  هككذه)) بصععائر والرض السععماوات

موسككى: لككه قككال لمككا لنككه ؟ ذلككك الله, كيككف بربوبية مؤمنا كان فرعون
 لككم)) والرض السععماوات رب إل هععؤلء أنزل ما علمت (( لقد

يسككتطيع موسى, يعني من أعلم نفسه يرى مقام في أعلم, وهو لم يقل



التكوراة أنكزل اللكه بأن يقر ذلك, لكنه ينكر كان لو موسى دعوى ينكر أن
واسععتيقنتها بهععا (( وجحدوا:  تعككالى قككوله لهككذا ويدل موسى على

مككا بالعاقل وأريد ك عاقل لحد يمكن ل ) ولهذا) وعلوا ظلما أنفسهم
إذا عاقككل إنسككان أبدا, كككل رخالقا العالم لهذا أن ينكر أن ك المجنون سوى
ينكر.  أن يمكن ول مدبرا ربا له أن علم الكون هذا في تدبر أدنى تدبر

تؤمنععوا بععه يشععرك وإن كفرتم وحده الله دعي (( إذاهنا:  فقوله
دعوى, إيمان أنه لنا يظهر الذي ؟ حقيقة إيمان أو دعوى إيمان هو  هل))

فككي بألسككنتهم, أمككا يقولككونه اللككه مككع شككريك هككذا بأن نؤمن يقول يعني
واحككد, وقككد وتعككالى سبحانه الله أن ينكر أحدا أن نظن فل قلوبهم قرارة

يشععرك وإن كفرتم وحده الله دعي (( إذا:  بقوله المراد يقال: إن
اللوهيككة بتوحيككد يكفككرون يعنككي اللوهيككة توحيد المراد ) أن) تؤمنوا به

إلككى تقربهم اللهة هذه بأن يؤمنون اللوهية, لنهم في بالشرك ويؤمنون
شفعاء.  بالصنام ويؤمنون ربا بالله يؤمنون هم زلفى, فإذا الله

العلي (( لله تعذيبكم فالحكم)) في تؤمنوا به يشرك " (( وإن
هككذه في أنكم على فبناء  يعني" )) العظيم (( الكبير خلقه )) على

وإمككا للسككتئناف إمككا تكككون حينئككذ الله, فالفككاء إلى حكمكم يكون الحال
إلككى أمركم في الحكم يكون ذلك على فبناء سبق, يعني ما على للتفريع

كمككا أحيانككا الغاية بمعنى تكون وحده, واللم لله تعذيبكم في الله, الحكم
أي للككه الحكككم اللككه, وهنككا إلى  بمعنى)) المور ترجع (( وللهتقول: 

الحكم المعنى يكون أن الله, ويحتمل إلى ينتهي حكمكم أن الله, أي إلى
"المؤلككف:  )) يقككول أحككد, (( العلككي فيككه يشكاركه ل لككه مستحق أي لله

علككى عككال وتعككالى سككبحانه صككفة, فككالله وعلو ذات علو"  خلقه على
اللككه صككفاته, قككال فككي رخلقككه علككى شيء, وعال كل فوق ذاته في رخلقه
) المثككل) والرض السععماوات فععي العلععى المثل (( وله:  تعالى
والرض.  السماوات في العلى الوصف يعني
لم عليه مجمع أمر الصفة علو وهو معنويا علوا وتعالى سبحانه الله وعلو

اللككه صفات ينكرون الذين المعطلون حتى الملة أهل من أحد فيه يخالف
مشككابهة عككن وجككل عككز للككه تنزيههككم علككى بنككاء أنكروهككا إنمككا وجككل عز

هككذا نقككول نحككن يقولككون هككم لكن الطريق أرخطئوا كانوا وإن المخلوقين
المشككبهة, ويسككمونهم يسككمونهم يثبتككون الذين يسمون لله, ولهذا تنزيها

التوحيككد, أهككل هككم أنفسككهم ذلك, ويرون أشبه وما والحشوية المجسمة
البككدع أهككل حككتى الملككة أهل من أحد ينكره لم الصفة علو أقول فقصدي



السككنة أهككل بيككن الصككراع محككل فهككو الككذات علككو بككذلك, وأمككا يقككرون
اللككه بككأن يؤمنككون والجماعككة السنة التعطيل, فأهل أهل وبين والجماعة

انقسككموا ذلك, ثككم ينكرون التعطيل بنفسه, وأهل رخلقه على عال تعالى
مكككان, فككي كككل في الله مكان, إن كل في : إنه قالوا قسم قسمين إلى

ككل فكي الكبيوت فكي المسكاجد فكي السكواق فكي الرض وفكي السماء
مكان. 
فككي ول العككالم فككوق يقال مكان, فل في أنه يوصف : ل قالوا آرخر وقسم
له, وهككذا مماسا ول بالعالم متصل ول شماله ول يمينه ول تحته ول العالم

هككذا مككن أبلغ نجد لم المعدوم نصف أن أردنا لو لننا المحض التعطيل هو
طائفتان:  الذات علو في رخالف الوصف, إذن

يعنككي حككق بنفسككه, وهككذا مكككان كككل في الله الولى: قالت: إن الطائفة
كككل فككي اللككه أن يعتقككدون مكن الن تصككور, فيككه أنككه تظنوا قيل, ل قول

قككالوا: فككي بككالجبر قالوا السوق, وإذا في وجدته السوق جئت مكان, إن
فككي كككان اللككه, فككإذا إلككى منسككوب العبد فعل ويشتري, لن يبيع السوق
اللككه ويشككتري, نسككأل يككبيع صار فعله العبد وفعل السوق في هو السوق

المسجد, يصككلي في كان المسجد جئت قولهم, إذا لزم من العافية, هذا
عككن هذا نفصل فيه, ونحن وجدته مكان أي في أتيت ندري, إذا ل يقعد أو

الله أن يقولون جدا, نقول: هم سيئة نهاية إلى نصل ل حتى الجبر مسألة
فككي تقولككوا: أنككه أن يمكن كيف السنة أهل لهم قال مكان, حتى كل في

معككك, الله صار أنت المكان درخلت إذا قالوا: نقول ؟ والذى القذر أماكن
معك.  فالله تدرخله مكان أي

مكككان, ل بككأي اللككه يوصككف أن يصح هؤلء: قالوا: ل عكس الثاني القول
بالعالم اتصال ول العالم شمال عن ول العالم يمين عن ول تحت ول فوق

فككورك بككن لمحمد سبكتكين ابن محمود قال العالم, وقد من انفصال ول
ربككك, إذا لنككا فككأثبت هككذا قلت له: إذا قال المسألة هذه في يناظره وهو
ول منفصككل ول متصككل ول شكمال ول يميكن ول تحككت ول فكوق هو ل كان

تماما.  العدم يكون, هذا ل ؟ يكون محايز, أين ول مباين
خلقععه )) على " (( عليالله:  رحمه المؤلف قول العلو أن فالحاصل

ينكككر لككم فهككذا الصككفة علو ذات, أما وعلو صفة علو نوعان العلو  نقول"
للكه يثبتكون اللككه, كلهككم عككن منفي أنه المبتدعة حتى القبلة أهل من أحد
اللككه ورفع التنزيه باب من التعطيل يرون التعطيل أهل الصفة,  لكن علو
وجككل عككز اللككه تعظيككم بككاب من هذا يرون كذلك التمثيل وجل, وأهل عز



هككذه إلككى النككاس فيككه انقسككم الذي فهو الذات علو حقيقته, وأما وإثبات
سمعتموها.  التي الثلثة القسام

الكككبير قككال تقريبي, ولو تفسير  وهذا" )) قال: " العظيم (( الكبير
أيضككا, كككبير كبريككاء, وهككو ذو وجككل عز كبير أقرب, فهو لكان الكبرياء ذو

السككبع مخلوقككاته, والسككماوات مكن شككيء بكه يحيككط ل ذاته باعتبار كبير
. أحدنا يد في كخردلة يده في السبع والراضين

ه النكاس يبلكغ يبحكث, فهكل أن فيجكب النسان بلغت  وإذا...: الطالب أن
 ؟ جهلة كسالى أصل وهم هذا لهم نقول كيف يبحثوا, ثم أن عليهم يجب

أن بمجككرد الككدعوة يفهمككون العككرب, العككرب عككن نتكلم ل : نحن الشيخ
يبحثككوا, أمككا أن عليهككم المعنككى, يجككب يفهمون ل قوم عن تبلغهم, نتكلم

الله إل إله ل معنى يعرفون وفهموها, ولهذا بلغتهم فقد الن الناس عوام
. أشبهها وما الله رسول محمد معنى ويعرفون
الككدنيا فككي الموتة بها  يقصد)) اثنتين (( أمتناقائل:  قال : إن الطالب

  ؟... المنام حين
أربع ول ثلث أو مرتين هي ما المنام في الدنيا موتة يصح, لن : ل الشيخ

مككرة ثلثيككن القككل علككى ؟ مككرة كككم ينككام الشككهر فككي مائة, النسان ول
ثععم بالنهععار جرحتععم مععا ويعلععم بالليععل يتوفععاكم الععذي (( وهو
الثانيكة, الليلكة جكاءت البارحكة الليلكة موتة من بعثنا ) فإذا) فيه يبعثكم

فككي ينككام الفجككر, والككذي صلة بعد ينام والذي ؟ وراءها ثانية, والتي متنا
. واحد, نعم يوم في ميتات العصر, أربع بعد ينام القيلولة, والذي

...:  الطالب
بما نفسه وصف بشمال, لكن ول بيمين ليس أنه بصحيح ليس : ل الشيخ

صككفة الصككفة صككارت شككمال ول يمين قال: ل لو هذا, لنه من أحسن هو
بوصككف والشككمال اليمين  انتفى)) العلي (( وهوقال:  إذا سلبية, لكن

السلبي, لن الوصف من أكمل الثبوتي سلبي, والوصف بوصف ل ثبوتي
يلتزم ول منكر ينكرها التزام, قد دللة الثبات على السلبي الوصف دللة

. بها, طيب
...:  الطالب
جسككما, إذا جعلتككه جسككمت فقد جهة في أنه أثبت إذا لنك : تقول الشيخ

مككن فككرارا هككذا كككذلك, كككل شككمال جسككم, يميككن أنككه معنككاه فككوق صار
ما لهم نقول الواقع, وإل في بهم تلعب الشيطان أن التجسيم, والسبب

بشيء ليس الله أن الله, تريدون عن تنفوه أن تريدون الذي التجسيم هو



بالصككفات موصككوف جسككم تعككالى اللككه أن نككوافقكم, تريككدون ل فنحككن
لفككظ نطلككق ل الكاملككة, لكككن بالصككفات موصككوف هو كذلك فهو الكاملة

بالشككخص, يوصف أنه على يدل ما الحديث في أبدا, ورد الله على جسم
كمثلععه (( ليععس أبدا المخلوقين كأشخاص شخص أنه نقول ل ذلك ومع

) نعم.  ) شيء
 ...:  الطالب
يكككون حككتى العلككو ينافي هذا نعم, هل  أي)) الله وجه (( فثم:  الشيخ

يمكككن, ؟ أمامككك وهككو فوقك الشيء يكون أن يمكن عدمه, أل على دليل
آيككة نككورد كيككف شككيء, ثككم بكككل المحيط بالخالق كيف المخلوق في هذا

أهكل لن لهكذا العلككو, انتبهككوا وهككو تحتمكل ل محكمكة آيكات علككى تحتمل
علككى المتشككابه يحملككون المحكككم, ول علككى المتشككابه يككوردون الباطككل

يحملككون ليناقضككه, وليسككوا المحكككم علككى المتشككابه المحكككم, يككوردون
رضككي عائشة قالت البلء هو محكما, وهذا ليكون المحكم على المتشابه

الععذين فأولئك منه تشابه ما يتبعون الذين رأيتم ( إذاعنها:  الله
وسلم.  عليه الله صلى النبي عن روته هكذا)  فاحذروهم الله سمى
آيككات وردت إذا أنككه وهككو عليهككا أنبهكككم أن أحككب مسككألة وهككذه انتبهككوا

أنهككا علككى أنفسكككم علككى توردوهككا فل متعارضككة وأحككاديث متعارضككة
لتوفقككوا بينهككا الجمككع تطلبون أنكم على أنفسكم على أوردوها متعارضة

إشكككال, وأنككا محككل بقيككت متعارضة أنها على هذه أوردتم إذا للجمع, أما
ظاهرهككا الكتي المتشككابهة اليكات تكوردوا هذا, أقككول: ل عن أنهاكم دائما

أنكككم علككى متعارضكة, أوردوهككا أنهككا علككى كككذلك الحككاديث أو التعككارض
الصككراط إلى تهدوا لبعض, حتى معارض بعضها أن ل بينها الجمع تريدون

علككى المتشككابه الككرد, إيككراد وبيككن اليككراد بين فرق هناك المستقيم, لن
هكذا المحككم إلككى المتشكابه رد التعارض, لككن يطلب أنه معناه المحكم

تكون كما المسألة التعارض, وهذه يتصور أن دون الجمع حاول أن معناه
النككبي عككن تكرد العملية,  أحيانكا المور في أيضا تكون العلمية المور في

نقكول: ل لكككن تعككارض هككذا أن الظككان فيظككن واحككدة عبككادة في صفات
أنككك علككى أوردهككا متعارضككة, ل أنهككا علككى نفسك على توردها ول تقرأها
الشك يكون ما وجه, وأكثر على وهذه وجه على هذه بينها, فتحمل تجمع

الحككاديث أو التعككارض ظاهرهككا الككتي المتعارضة اليات يورد أنه للطالب
يككرد أنككه علككى أوردهككا لو متعارضة, لكن أنها على التعارض ظاهرها التي

كككان ممككا ومخرجككا وجهككا لوجككد بعض إلى بعضها ويضم بعض إلى بعضها



به.  ستنتفعون الله شاء إن جربه شيء يظن, وهذا
وجععه فثم تولوا فأينما والمغرب المشرق (( ولله:  قالوا فالذين

؟ هككذا قككال العلو! نقول: مكن أدلة فيعارض العدو عدم على ) يدل) الله
يلككزم هككل لككك مقابل الشيء كان وإذا ؟ العلو عدم على يدل أنه قال من
أسككفل وهككو يميني عن هذا تقول يلزم, قد أبدا, ما ؟ لك محاذيا يكون أن

عككن وهو شيء أسفل وهو يساري عن اليمنى, وهذا الجهة مع لكن شيء
آدم يميععن على ( أنالمعككراج:  حككديث فككي جككاء اليسرى, كما الجهة

) بكععى اليسععار إلععى رأى أسععودة, فععإذا يسععاره وعلععى أسودة
مككن يلككزم السككفل, فل فككي النار, وهذا في الكفرة بنيه نسم هي اليسار

الشككيء كككون من يلزم لك, ول محاذيا يكون أن يمينك على الشيء كون
لك, محاذيا يكون أن منك أسفل كونه من لك, ول محاذيا يكون أن فوقك

ليككراد منككه تشككابه مككا يتبعون زيغ قلوبهم في الذين بلزم, لكن ليس هذا
.  التشكيك, نعم

علععى أمر من الروح يلقى العرش ذو الدرجات ((رفيع:  القارئ
مم  التلق يوم لينذر عباد من يشاء من وو وم مي من هه هزو رر مفععى ل مبععا وخ مي

ملى ره مع لل وم ال هه ون ءء رم وي رن مشعع ممعع هك رل ولعع هم ول مم ا وو ميعع ول ره ا للعع رد رل رحعع موا ول رر ا لهععا مق ول ا
مم وو مي ول مزى ا وج لل هت سس هك وف مما من وت رب مب مس مم ل مك ول مم هظ وو مي ول لن ا مه رإ للعع هع ال رري مسعع

رب مسا رح ول ]. 17: )[غافر) ا
(( هو:  وتعالى تبارك الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
مبتككدأ هككو ) هككذه) رزقا السماء من لكم وينزل آياته يريكم الذي
آرخره.  إلى ذلكم من ... وقفنا الدرجات رفيع ليس اليوم درس

السككباب أول: إثبككات فوائككد اليككة هككذه  إلككخ, فككي... )) بأنه (( ذلكم
السنة أهل أن كثيرا علينا مر وقد للسببية  فالباء)) بأنه (( ذلكملقوله: 

بل بنفسها فاعلة أنها على ل للمسببات, ولكن السباب يثبتون والجماعة
)) بأنه (( ذلكقوله:  من ... تؤرخذ المؤثرة القوى من فيها الله أودع بما
للسببية. الباء لن

دعككي إذا كونهم من الكفار هؤلء عليه ما الكريمة: بيان الية فوائد ومن 
إذا (( بأنه:  لقككوله الشككرك هككذا أقككروا به أشرك وإذا كفروا وحده الله

).) تؤمنوا به يشرك وإن كفرتم وحده الله دعي
(( فالحكم:  تعالى لقوله لله الحكم الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن 

لغيره.  ) وليس) لله
وشككرعي, فككالكوني: مككا قسككمين: كككوني إلككى ينقسككم تعالى الله وحكم



عبككاده علككى بككه قضككى والشككرعي: مككا وتقديرا كونا عباده على به قضى
الحكككم جميعككا, فمككن القككرآن فككي موجككودان وتنظيما, والحكمان شرعا

لععي يععأذن حععتى الرض أبععرح (( فلن:  وتعككالى تبارك قوله القدري
(( ذلكععم:  تعالى قوله الشرعي الحكم ) ومن) لي الله يحكم أو أبي

أن بينهمككا ) والفككرق) حكيععم عليععم واللععه بينكععم يحكععم الله حكم
يرضككاه فيما يتعلق الكوني وجل, والحكم عز الله يرضاه الشرعي الحكم
المحكككوم مككن يقع قد الشرعي الحكم أن الثاني يرضاه, والفرق ل وفيما
على الله حكم يقع, فإذا أن لبد فإنه الكوني الحكم يقع, وأما ل وقد عليه

حكككم بككد, إذا ول وقككع ذلك غير أو عاهة أو فقر أو مرض أو بموت شخص
يقع.  ل وقد يقع فقد صالحا ويعمل يؤمن بأن شخص على الله

ل أنككه هككذا من جميعا, يستفاد المرين يشمل  هنا)) (( فالحكموقوله: 
)) للععه (( فالحكملقككوله:  للشككريعة المخالفككة بككالقوانين الحكم يجوز

للقككوانين لغيككره, والحكككم ل للكه الحكككم أي الحصككر تفيككد الجملككة وهككذه
فسككقا, كمككا يكون وقد ظلما يكون وقد كفرا يكون قد للشريعة المخالفة

مككن وهككي المائدة سورة في الثلثة الوجوه هذه على وجل عز الله ذكره
يقتضي لنه كفر فهذا نافذا شرعا القانوني الحكم وضع نزل, فإن ما آرخر
اللككه أنككزل بمككا كفككر محلككه, وهككذا آرخر حكم وإحلل الشرعي الحكم رفع

إيككاه, كراهته بعد إل الشرعي الحكم يرفع أن يمكن ل للعمل, لنه محبط
فععأحبط اللععه أنععزل مععا كرهوا بأنهم (( ذلك:  تعالى الله قال وقد

المخالفككة بككالقوانين أممهككم يحكمككون فالككذين هككذا ) وعلككى) أعمالهم
يحكمككوا وأن اللككه إلككى يتوبككوا أن عليهككم يجككب كفككارا يعتككبرون للشريعة
الشككيء بهككذا نحكككم ل بككالله, ونحككن والعياذ كفارا ماتوا وإل الله بشريعة

تكلككم أو بككه مغككررا أو عليككه ملبسككا بعضككهم يكون قد بعينه, إذ واحد لكل
يقككول من غره القانون وضع الذي هذا يكون فأضله, قد به يثق من عنده

العبككادات في ربه وبين النسان بين ما في يكون إنما الشرعي الحكم إن
الككدنيا, لهككل فهككي الككدنيا مسككائل وأمككا والمككواريث الشخصككية والحوال

) دنيععاكم بععأمور أعلععم ( أنتم:  وسككلم عليككه الله صلى بقوله ويشبه
رخككدع والككذي شككيئا المككر عككن يعرف ل الذي المسكين الحاكم هذا فيأتي

المخكالف القانون الحق, فيضع هو هذا أن فيظن وزرخارفها الدنيا بمظاهر
ثككم له بين إذا مؤول, لكن به مغرر لنه بكفره نحكم ل هذا للشرع, فمثل

بكفره.  حكم أصر
عليكه الحامكل فهكو ظلمكا يكون الذي الله أنزل ما بغير الثاني: الحكم أما



اللككه, أنككزل مكا بغيككر الحككم ول الشككرع كراهة ل الغير على العتداء حب
وعككدوانا, ظلمككا اللككه أنككزل مككا بغيككر الغير على حكم للغير لكراهيته لكن
أعككرف كفر, يقول ما الكافرين, لنه حكم له وليس الظلمة حكم له فهذا

وأعتكدي الرجكل هكذا مكن أنتقكم أن أريد الحق, لكن هو الشرع به جاء ما
اللععه أنععزل بمععا يحكععم لم (( ومنالظالم:  حكم له هذا فيكون عليه

). ) الظالمون هم فأولئك
ل نفسككه فككي لهككوى اللككه أنزل ما بغير حكم الذي الثالث: فهو القسم أما

بغيككر فحكككم نفسه في شيئا يريد بغيره, لكن له استبدال ول للحق كراهة
هككذه أو الرض هككذه لككه تكككون أن يهككوى يكككون أن اللككه, مثككل أنككزل مككا

المحكككوم ظلككم قصككده لغرض, ليس بها فيحكم ذلك أشبه ما أو السيارة
الفاسقين. من بهذا فيكون الهوى, فيحكم إتباع قصده ولكن عليه

والرخرة.  الدنيا في وجل عز لله الحكم الكريمة: أن الية فوائد ومن 
وشككرعي أقسككام: كككوني ثلثككة إلككى الحكككم العلمككاء بعككض قسككم ولهككذا

الحكككم أن الصككحيح ولكككن الرخككرة في يكون ما الجزائي وجزائي, الحكم
إلككى حاجككة ل وحينئذ الله فعل لنه كونيا حكما كونه عن يخرج ل الجزائي

واللكه أولكى, ولهكذا كان التقسيم ارختصار أمكن كلما التقاسيم, لنه كثرة
ل ( ثلثععة:  ويقككول أحيانا يأتي وسلم عليه الله صلى الرسول كان أعلم

ولهععم يزكيهععم ول القيامععة يععوم إليععه ينظععر ول اللععه يكلمهععم
ينظككر ول القيامككة يككوم اللككه يكلمهم ل آرخرين هناك أن  مع) أليم عذاب
وتقلككل يجكزئ الشكيء ككون أليككم, لكككن عككذاب ولهككم يزكيهككم ول إليهكم

لشخص الماء تعطي أن بين يفرق الفهم, ولهذا إلى أقرب يكون أقسامه
وأبككرئ أهنككأ دفعككات, الثككاني على إياه تعطيه أن أو واحدة دفعة عطشان

يتنفككس أن شككرابه فككي للنسككان ينبغككي أنككه الحديث في جاء كما وامرئ
فيككه تنفككس جميعككا تشككربه ل عطشككان كنت إذا مثل مرات, الكأس ثلث
حككتى رده ثم أبنه ثم رده ثم فمك عن الكأس أبن ثم مرات, اشرب ثلث
.  وأبرئ وامرئ أهنأ ذلك يكون
)) (( العلععيلقككوله:  وجل عز لله العلو الكريمة: إثبات الية فوائد ومن
وتعككالى سككبحانه نفسككه وهككو عليككا بصفته, فصفاته وعلو بنفسه علو وهو
شيء.  كل فوق
والسككنة أنككواع: الكتككاب رخمسككة الككذاتي وتعككالى سككبحانه اللككه علو وأدلة

دللتككه مككن ذلككك, أي من فمملوء الكتاب والفطرة, أما والعقل والجماع
فككي بككأنه يصككرح متنوعككة, تككارة وجككه علككى شككيء كل فوق الله أن على



الشككياء بأن يصرح العرش, وتارة على استوى بأنه يصرح السماء, وتارة
إليككه, وتعككرج إليككه وتصككعد إليككه ترفككع الشياء بأن يصرح منه, وتارة تنزل
بذاته.  تعالى الله علو على يدل هذا وكل

كككان مككا وإقرار, فالقول وفعل الثلثة: قول بأوجهها جاءت كذلك والسنة
تقدس السماء في الذي ( ربنايقول:  والسلم الصلة عليه الرسول
سككجوده: فككي يقككول كككان  ومككا) والرض السماء في أمرك اسمك

إلككى وسككلم عليككه اللككه صلى إشارته  والفعل) العلى ربي ( سبحان
حينمككا للجاريككة إقككراره والقككرار)  اشععهد ( اللهمقككال:  حين السماء

 ؟) الله ( أينلها:  قال لما السماء في الله قالت: إن
كككل فككوق بككذاته عككال تعالى الله أن على السلف أجمع فقد الجماع وأما

عليككه دل ما ينافي واحد حرف عنهم يرد لم أنه الجماع هذا شيء, ودليل
بككه, وهككذا يقولون كانوا أنهم على يدل الله, وهذا علو من والسنة الكتاب

بحككرف لنا قائل: ائتوا قال لو أنه سبق فيما لكم ذكرناها التي الطرق من
لكككم نككأتي أن حاجككة ل بككذاته, نقككول عال الله أن يقول السلف من واحد
يعارضه ما عنهم يأتي أن غير من والسنة الكتاب في ذلك ورود لن بذلك
السككلم شككيخ ذكككر هككذا, وقككد علككى مجمعككون به, وهم قولهم على يدل

التععام البحععث بعععد أي يعلععم " واللععهفيككه:  قككال كلمككا اللككه رحمككه
صععرح منهععم أحععد أجد لم السلف كلم من أمكن ما ومطالعتي

نحككو  وذكككر" إليه تعرج ل الشياء وأن السماء في ليس الله بأن
قككال فمكن السكلف عليه أجمع قد بذاته الله علو إن نقول هذا هذا, وعلى

اللككه المككؤمنين, ولكككن سككبيل غيككر واتبككع الرسككول شككاق فقككد ذلك بغير
الهععدى لععه تبين ما بعد من الرسول يشاقق (( من:  قال اشترط

( .(
صككفة أعلككى أيهمككا نسككأل لننككا ظككاهرة الله علو على فدللته العقل وأما

العلو أن ثبت أكمل, وإذا العالي أن العقلء باتفاق لقيل السافل أو العالي
بصككفات موصككوف تعككالى الله لن وجل عز لله ثابتا يكون أن وجب كمال

الكمال. 
اسككأل العلككم طلبككة تسأل المسلمين, ل عجائز عنها فاسأل الفطرة وأما

أيككن دعككا إذا داعي كل السماء, اسأل لك: في فتقول ؟ الله العجوز: أين
المعككالي أبككا ألجمككت الككتي هككي الفطككرة السماء, وهذه إلى ؟ قلبه يطير

ذكععر مععن دعنععا شععيخ " ياالهمككداني:  العلء أبككو له قال حين الجويني
ل يعنككي"  شععيء ول كععان الله " إنالمعالي:  أبو قال  لما" العرش



نفككي يريككد"  عليععه كععان مععا على الن " وهو عككرش غير ول عرش
يكككون أل لككزم عليككه هككو مككا علككى الن وهككو عككرش ول كان الستواء, إذا

 لن" العرش ذكر من دعنا شيخ " ياله:  العرش, فقال على مستويا
هععذه عععن أخبرنا " لكن سمعي دليل العرش على استوائه دليل دليله

إل اللععه يععا قععد عارف قال ما نفوسنا في نجدها التي الفطرة
رأسككه على المعالي أبو " فلطم العلو بطلب ضرورة قلبه من وجد

إنكككاره يمكن ل فطري أمر هذا لن  تحير" الهمداني " حيرنيوقال: 
الفطككرة, عليككه دلككت مككا أنكككر بشككرا يكون أن ينكر النسان كان أبدا, إن

والعقككل والجمككاع والسككنة الكتككاب عليككه دل بذاته الله علو أن فالحاصل
البككدع أهككل أن منازعككة, ولككول إلككى يحتككاج ل الحمككد ولله والفطرة, وهو

يتحككدث أن احتككاج مككا عنككه الحككديث إلككى السككنة أهككل ألجئككوا والتعطيككل
هككؤلء عنككاء, لكككن كككبير إلككى يحتككاج ل فطككري أمككر لنككه عنككه النسككان

الككذين هككم المنحرفككون المحرفككون المعطلككون المبتككدعون المتكلمككون
المككور هذه إثبات يحاولوا وأن ذلك بمثل يقولوا أن إلى السنة أهل ألجئوا

. الدلة من يستطيعون بما
 واللككه)) (( الكبيرلقككوله:  والكككبر للككه الكبرياء الية: إثبات فوائد ومن

ببر الكبرياء بين يجمع تعالى ببر والك ((:  تعالى الله قال آية ما غير في والك
يحصككل بككذلك  لن)) الكبير (( العلييقول:   وهنا)) المتعال الكبير
الكمال.   كمال فيه والكبر والكبرياء العلو المطلق الكمال

آيععاته يريكععم الععذي (( هواليوم:  درسنا ابتداء وهو تعالى الله قال ثم
الككذي ) هككو) ينيب من إل يتذكر وما رزقا السماء من لكم وينزل
الككذي الله, فهو إلى يعود تروها, والضمير حتى آياته لكم يظهر أي يريكم

آيككاته أراهم همل, بل عباده يدع لم ذلك الكبير, ومع العلي وهو الحكم له
يؤمنوا,  حتى

عيانكا, تروهكا حتى لكم يظهرها  أي)) آياته يريكم الذي (( هوفقوله: 
ومككا المعجككزات من أبلغ معلومها, وهي على الدالة العلمات هنا واليات

شككرعية, وآيككات كونيككة نوعان: آيككات وتعالى سبحانه الله أشبهها. وآيات
الشككرعية: هككي وجككل, واليككات عككز اللككه مخلوقات الكونية: هي فاليات
اللككه آيككات مككن آيككات المخلوقككات الرسككل, كككل بككه جككاءت الككذي الوحي

)), تبصرون أفل أنفسكم وفي للموقنين آيات الرض (( وفي
((), ) إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق آياته (( ومن

)) دابععة مععن فيهععا بععث ومععا والرض السععماء خلععق آيععاته ومععن



تفككرده وعلككى وجككل عككز رخالقهككا علككى تككدل كلها كثيرة هذا على والمثلة
معاني من ذلك غير إلى عزته رحمته, وعلى وعلى حكمته بالخلق, وعلى

عككدة على تدل واحدة آية تكون اليات, وقد هذه عليها تدل التي الربوبية
لكككل شككاملة أنهككا لكم قلت الكونية اليات أوصاف, هذه عدة وعلى آيات

القائل: يقول هذا وفي المخلوقات
 الجاحد يجحده كيف أو   الله يعصى كيف عجبا فوا

 الواحد أنه على تدل        آية له شيء كل وفي
حكيمككا مككدبرا رخالقككا لككه أن علككى الكاملة الدللة تجد فيه تأمل شيء كل

الربوبية.  معان من ذلك غير إلى عليما
إياهككا تعككالى اللككه أرانككا وقد الرسل به جاءت ما فهي الشرعية اليات أما

مثلكه علككى يككؤمن مكا اليككات مكن والسلم الصلة عليهم الرسل وأعطى
أتككوا إليكم, بككل رسل للناس: نحن يقولون هكذا يأتوا لم البشر, فالرسل

مرسلهم.  وعلى به أرسلوا ما على الدالة باليات
والشككرعية الكونيككة تشككمل اليككات إذن))  آيععاته يريكععم الذي (( هو
). ) وطمعا خوفا البرق يريكم الذي (( هوكونية:  آية البرق


